
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  طرح درس نظري 

                پیوسته مقطع: کارشناسی                          97ورودي:      رشته: بهداشت عمومی                              اپیدمیولوژي بیماري هاي شایع در ایرانعنوان درس: 
     24/6/98شروع کالس:تاریخ                        26کد درس:                       نداردپیش نیاز:                    98- 99 اولنیمسال:                نظري واحد 2 تعداد واحد: 

                    نفر 30تعداد:           )14(ساعت 30/10/98تاریخ امتحان:              15-17ساعت کالس:                       دوشنبهروزکالس:            16/10/98پایان کالس: تاریخ 
  یدکترحسین/دکتر رجبی مدرس:    محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی         رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور       خنرانی/بحث گروهی             روش تدریس: س

ي و با توجه به اهمیت توزیع و انتشار بیماري هاي واگیر و غیر واگیر جهت کمترل و پیشگیري از آن، در این درس دانشجو با تعریف اپیدمیولوژ شرح درس:
نسبت به بیماري هاي فغیر واگیر عوامل خطر و ایمن سازي و مبارزه با غعفونت هاي تنفسی و ... که از طریق هوا، غذا یا آب منتقل می شوند آشنا خواهد شد و 

  مثل سوء تغذیه و سرطان ها و بیماري هاي روانی و سوانح و بالیا جهت جلوگیري از بروز آنها اشراف خواهد یافت.

   :کلی هدف

  آشنایی با شناخت عوامل موثر بر توزیع و انتشار بیماري هاي واگیر و غیر واگیر

  کنترل بیماري هاي واگیر و غیر واگیرآشنایی با راه هاي انتقال، پیشگیري و 

  :اهداف رفتاري

 ها و واکسیناسیون را بیان کند. بیماري کنترل و انتقال هاي راه، سالمتی خطر عوامل، اپیدمیولوژي دانشجو تعریف

 را بیاموزد. غذا و آب هوا، طریق از منتقله هاي دانشجو عفونت

 داشته باشد. آگاهی مستقیم تماس از ناشی هاي دانشجو از عفونت

  را بشناسد. حیوان و انسان مشترك هاي بیماري بندپایان و وسیله به منتقله هاي دانشجو بیماري

  شرح دهد طبیعی بالیايو  تصادفات و سوانح عروقی، و قلبی هاي روانی، بیماري اختالالت،  واگیر غیر هاي بیماري دانشجو کلیاتی در مورد

  

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرواین درس با استفاده از 
  تدریس خواهد شد.

داشته باشند و همچنین در رابطه با موضوع در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث 
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

       نمره                   15آزمون پایان ترم: نمره                                  3آزمون میان ترم:      نمره                   2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  ی کیرد.تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار م
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  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  منابع:

  . اپیدمیولوژي و کنترل بیماري هاي شایع در ایران، دکتر فریدون عزیزي، دکتر حسین حاتمی و دکتر جانقربانی، آخرین انتشار1

  پزشکی در مبارزه و کنترل بیماري هاي واگیر و غیر واگیر، آخرین انتشار. بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 2

  تاریخ برگزاري جلسات:

  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  تعریف اپیدمیولوژي  17-15  25/6/98  1

2  1/7/98  17-15   عوامل خطر سالمتی 
3  8/7/98  17-15   راه هاي انتقال و کنترل بیماري ها 
4  15/7/98  17-15  سازي (مصونیت میزبان)ایمن  

5  22/7/98  17-15  توزیع بیماري ها و تعیین اولویت ها 

6  29/7/98  17-15  منابع اطالعات بیماري هاي عفونی 

7  6/8/98  17-15 عفونت هاي منتقله از طریق هوا (عفونت هاي حاد تنفسی، عفونت هاي استرپتوککی و عوارض آن،  
  مننگوککی)سرخک، سیاه سرفه، جذام، سل، مننژیت 

8  13/8/98  17-15  Aعفونت هاي منتقله از طریق آب و غذا (اسهال هاي باکتریایی، تیفوئید، فلج اطفال، هپاتیت نوع  
  ، ژیاردیازیس، آمیبیازیس، کرم هاي روده اي)Eو 

9  20/8/98  17-15   میان ترم 
10  27/8/98  17-15   عفونت هاي ناشی از تماس مستقیم 

  ، تراخم، کزاز، شیستوزمیازیس)Cو  B( بیماري هاي مقاربتی، هپاتیت ویروسی 
11  4/9/98  17-15   بیماري هاي منتقله به وسیله بندپایان (ماالریا، سالک جلدي و احشایی) 
12  11/9/98  17-15 کلیات بیماري هاي مشترك انسان و حیوان (هاري، کیست هیداتیک یا اکینوکوکوسیس،  

  توکسوپالسموزیس، بروسلوزیس، سالمونلوزیس، تیازیس)
13  18/9/98  17-15   بیماري هاي غیر واگیر ( سوء تغذیه، سرطان هاي پوست، مري، معده، پستان و... و ناتوانی ها) 

14  25/9/98  17-15   اختالالت روانی (اسکیزوفرنی، اختالالت خلقی، خودکشی) 
15  2/10/98  17-15   عروقی بیماري هاي قلبی و 
16  9/10/98  17-15   سوانح و تصادفات 

17  16/10/98  17-15   بالیاي طبیعی (سیل و زلزله) 

 


